
Suomi osallistuu vuonna 2010 toisen kerran cosplayn maailmanmestaruuskilpailuun, World Cosplay 
Summitiin (WCS). Cosplay Finland Tour (CFT) järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa 
WCS:n virallisen Suomen karsinnan. Karsinnan voittajalle on luvassa matka Japanin Nagoyaan 
edustamaan maatamme vuoden 2010 maailmanmestaruuskisoissa, joka pidetään ensi kesänä. Sekä 
karsinnassa että finaalissa kahden hengen ryhmät mittelevät cosplay-taitojen paremmuudesta, 
kriteereinä puvun teko, esiintyminen ja uskollisuus alkuperäisille hahmoille.

Karsintakisassa on tänä vuonna tarjolla myös upeita oheisohjelmia. Lavalle nousevat niin cosplayn 
hallitseva maailmanmestariryhmä YuRIE, kuin myös heidän kanssaan Japanissa kilpailleet Suomen 
edustajat, Iris Rönkkö ja Arttu Seppi Jyväskylästä. Tilaisuudessa nähdään myös Laura Vanamon 
tähdittämä laulu- ja tanssiryhmä CANDY    LOVE sekä muita vieraita.

Suomen WCS-karsinta on osa Helsingin kirjamessujen nuorten ohjelmaa. Karsinta järjestetään 
Helsingin Messukeskuksen kongressisiiven salissa 101, lauantaina 24.10.2009 klo 12 alkaen. Voittajan 
julkistaminen on vuorossa samassa paikassa klo 15. Kilpailu ja palkintojen jako ovat yleisölle avoimia 
ohjelmanumeroita.

WCS-karsinnan yhteydessä järjestetään myös cosplayn show-sarjan esitys, jossa kaikki halukkaat 
cosplay-pukuilijat voivat esiintyä lavalla yleisön edessä. Show-sarja on luonteeltaan keveä, eikä sen 
osallistujista valita voittajia.

Taustoja
Cosplay, jota suomalaisemmin myös pukuiluksi kutsutaan, on lyhenne sanoista "costume play". Cosplaylla tarkoitetaan 
erilaisten anime-, peli-, sarjakuva-, elokuva- ja muiden kuvitteellisten hahmojen esittämistä pukeutumisen ja siihen liittyvien 
tehokeinojen, kuten kampausten, asusteiden ja maskeerauksen avulla. (Cosplay Finland)

Cosplay Finland Tour on vuodesta 2006 alkaen toiminut cosplay-pukukilpailuja ja muita cosplay-ohjelmanumeroita järjestävä 
suomalainen yhteisö. CFT:n toiminta perustuu vapaaehtoisvoimiin ja useiden yhteistyökumppanien tukeen. 

World Cosplay Summit on vuodesta 2003 alkaen Japanissa järjestetty cosplay-pukuilun maailmanmestaruuskilpailu. 
Tapahtuman järjestää TV Aichi yhteistyökumppaniensa kanssa. Kansainvälinen kiinnostus kilpailua kohtaan on kasvanut 
nopeasti ja vuoden 2009 finaaliin osallistui joukkueita 15 maasta.
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Netissä
Cosplay Finland Tour Helsingin Kirjamessut World Cosplay Summit
www.cft.fi www.helsinginkirjamessut.fi www.tv-aichi.co.jp/wcs/e

Kuvia aiemmista cosplay-tapahtumista löydät osoitteesta http://kuvat.aniki.fi/
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